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ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

в СУ “Пейо Яворов“ -  гр. Плевен 
за учебната 2016/2017 година

Приложение към Годишен план за учебната 2016/2017 година,
Приет на Педагогически съвет, протокол № 12/08.09.2016 г„

ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАПИОННАТА ДЕЙНОСТ:
1. Анализ на кадровия потенциал
2. Проучване на потребности от обучение и квалификация.
3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.
4. Планиране на обучението.
5. Финансово осигуряване на обучението.
6. Организиране и провеждане на обучението.
7. Анализ и оценка на ефективността на обучението.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Дефицити на квалификационната дейност:
1.1 Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС (ДОИ) и функциониране на училището в 

съответствие с новите нормативните изисквания- ЗПУП и подзаконовите нормативни актове.
1.2 Развитие на социалните умения на учениците;
1.3 Диференциране на учебния материал според възрастовите особености на учениците;
1.4 Използването на иновативни методи и форми за ефективна и ефикасна диагностика на знанията 

и уменията на учениците;
1.5 Усъвършенстване на уменията за комуникация за установяване на рационални и емоционални 

отношения с отделните ученици и в деловите отношения между заинтересованите страни;

2. Приоритети за квалификация:
2.1 Повишаването на квалификацията като непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение 
на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

2.2 Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел 
подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 
подготовка на децата и учениците.

2.3 Осигуряване на съответствие между социалната практика, потребностите на образователната 
система и равнището на професионална компетентност на педагогическите кадри;

2.4 Обновяване и обогатяване на професионалната компетентност на педагогическите кадри за
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ефективно изпълнение на възложената работа, включително и усвояването на нови методи и 
техники на обучение, на подкрепа и консултиране на учениците.

2.5 Обмяна на опит и добри практики в обучението.
2.6 Повишаване авторитета и социалния статус на учителя.

3. Задачи:
3.1 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните 

нагласи и ценности, в съответствие с новите нормативни изисквания;
3.2 Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите;
3.3 Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит;
3.4 Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, преодоляване на трудности и проблеми;
3.5 Квалификационната дейност да съдейства за придобиване на съвременни знания и умения 

за работа с нови технологии и за успешното усвояване на учебното съдържание по 
предмети;

3.6 Формиране на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми 
за проверка и оценка на знанията;

4. Целеви групи:
4.1 Учители по общообразователна и профилирана подготовка;
4.2 Учители ПИГ;
4.3 Класни ръководители;
4.4 Председатели и членове на постоянни училищни комисии;
4.5 Административно ръководство.

5. Основни принципи:
5.1 Нормативно установени и споделени ясни правила - гарантиращи доверие и уважение 

между участниците;
5.2 Осигуряване на учителите на достъп до информация, необходима за дейността им;
5.3 Сътрудничество в предметните комисии, методическите обединения и между тях, за 

постигане на стратегическите цели, знания, умения и компетентности;
5.4 Надеждна подкрепа на учителя, за постигане на високи учебни резултати и хармонично 

личностно и професионално израстване;
5.5 Ефективност и ефикасност в планирането на индивидуалното професионално развитие;
5.6 Поддържане на актуални научни знания по специалността.

6. Кариерно развитие:
Общ брой на педагогическите специалисти в училището /вкл. директор и зам. директори/ - 40 

души, от тях:
-  заместник-директори -  2;
-  главни учители -  1 с V ПКС;
-  старши учители -  25, от тях с II ПКС -  2, III ПКС -  1; IV ПКС -  2; V ПКС -  1 учител;
-  учители -  4;
-  старши учители ПИГ -  5, от тях с II ПКС -  2;
-  учители ПИГ -  2;
Общо 9 с ПКС.
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МЕТОДИЧЕСКА/И ТЕМА/И НА НИВО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ:

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА:
1. Тематични педагогически съвети.
2. Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри, чрез:

-  работа в методическите обединения;
-  обобщаване и разпространение на опит;
-  работа с млади, новоназначени педагогически кадри.

3. Приемственост между различните етапи на образованието

II. ОСНОВНИ ФОРМИ, ИЗБРАНИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:
-  При тематични педагогически съвети -  семинар, кръгла маса, дискусия и др.;
-  За повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри -  работни 

срещи, дискусия, участие в семинари и тренинги, взаимопосещение на уроци, открити 
уроци, организиране на конкурси, провеждане на консултации.

III. Приоритетите, задачите, дейностите и темите, са обвързани:
-  Със стратегията за развитието на училището за периода 2016-2020 г.;
-  С прилагане на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове
-  С потребностите (дефицитите) от квалификации - установени в резултат на проведен 

контрол от ръководството (директор и заместник- директори), както и от проучване.
-  С дейностите от Плановете към национални стратегии, които могат да се осъществяват 

като квалификационни форми и са приложими за образователната институция, 
програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република 
България 2014-2018 год., респ. НП „Квалификация”.

-  С изисквания на европейски документи и изследвания, установени пропуски и посочени 
приоритетни области.

3



IV. Основни дейности:
1. Раздел: Информационно-методическо обезпечаване
№ Съдържание на дейността Срок/ период 

на
провеждане

Отговорник/ ци Очакван резултат
Количествен 
(брой или %)

Качествен

1 Изготвяне на обобщена информация за участието в 
квалификационни форми

07.09.2016 г. з д у д -
В.Великова

1 Изработване на 
План за 

квалификация на 
педагогическите 

кадри
2 Създаване на регистър за обучителни материали -  от обучения на 

извънинституционално ниво, разработени от педагогическите 
специалисти.

постоянен. главен учител -  
Иван Бенков

1 Създаване на 
регистър за 
обучителни 
материали

3 Създаване на информационна банка -  от постъпващи 
предложения за квалификации на различно ниво, както и от 
целево проучване от педагогическите специалисти.

15.12.2016 г. главен учител -  
Иван Бенков

1 Създаване на 
информационна 

банка 
Информационния 

регистър на 
одобрените 
програми за 

повишаване на 
квалификацията 

на
педагогическите

специалисти

2. Раздел: Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри

2.1. Повишаване на професионалните умения чрез квалификации
№ Съдържание на дейността Срок/ период на провеждане Участници Организационно

направление/
Очакван резултат
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форма, чрез 
която се 

реализира

Количествен 
(брой или %)

Качествен

1 Избор на тема за 
самообразование на 
педагогическите кадри

М. Септември 2016 г. Председатели на 
МО

Създаване на план 
за работата на МО

8 План за работата 
на МО -  8 броя

2 Самообучение на 
педагогическите кадри по 
избрана тема за 
самообучение

През учебната година Всички
педагогически

кадри

Дискусии в МО 8 Провеждане на 
Дискусия във 
всяко МО

3 Продължаваща 
квалификацията, чрез 
участие в
извънинституционални 
форми (вкл. дистанционни, 
онлайн) по програми за 
продължаваща 
квалификация в не по- 
малко от 16 академични 
часа годишно за всеки 
педагогически специалист

По тематичния план за 
квалификация на училището и 

на МО

Всички
педагогически
кадри

Организационни 
форми на 
продължаващата 
квалификацията 
са:
1. курсове -  
тематични, 
комплексни
2. семинари, 
професионални 
педагогически и 
психологически 
тренинги, школи, 
практикуми, 
лектории и др.;
3. специализации, 
свързани с 
методическата, 
педагогическата, 
психологическата 
подготовка на

100% от 
учителите, 
участвали в 
квалификационни 
форми

Квалификационни 
форми, в които са 
участвали 
педагогическите 
кадри

Подобряване 
качеството на 
работа на 
педагогическите 
специалисти и 
повишаване 
резултатите и 
качеството на 
подготовка на 
учениците.
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педагогическите 
специалисти, с 
конкретна научна 
област или с 
управление 
на образованието; 
4. професионално- 
педагогическа 
специализация

3 Повишаване на 
квалификацията, чрез 
участие във
вътрешноинституционална 
квалификация (вкл. 
дистанционни, онлайн) не 
по-малко от 16 
академични часа годишно 
за всеки педагогически 
специалист

По тематичния план за 
квалификация на училището и 

на МО

Всички
педагогически
кадри

участие в:
1 .тематични
педагогически
съвети;
2. дискусии;
3. семинари;
4. тренинги;
5. открити уроци,
6. провеждане на 

консултации.

100% на 
учителите, 
участвали в 
квалификационни 
форми

Квалификационни 
форми в които са 
участвали 
педагогическите 
кадри
Подобряване 
качеството на 
работа на 
педагогическите 
специалисти и 
повишаване 
резултатите и 
качеството на 
подготовка на 
учениците.

2. 2. Обобщаване и разпространяване на опит

№ Съдържание на дейността Срок/Период на 
провеждане

Участници
или
отговорник

Организационно 
направление/ 
форма, чрез която 
се реализира

Очакван резултат

Количествен (брой 
или %)

Качествен

6



1 Анализ на квалификационната работа Края на I учебен срок, 
края на II учебен срок 
и края на учебната 
година

Отговорници:
пдуд -р .
Русев и главен 
учител

Педагогически
съвет

1 Представяне на 
Анализ на 
квалификационната 
работа пред ПС

2 Представяне на информация по 
определени теми (с методическа 
насоченост)

I учебен срок 
и II учебен срок

Определени 
учители/ 
възпитатели, 
работещи по 
теми

Тематични
педагогически
съвети

2 Представяни 
информации по 
определени теми

3 Провеждане на майсторски клас, 
открити уроци, кръгли маси, 
училищни конкурси за 
педагогическите специалисти

3.1. Открит урок по Предприемачество 
през Седмицата по предприемачество

м. Ноември Ив.Бенков 
П. Петкова 
Т. Илиева

Открит урок 1 Представяне на 
добри практики

3.2. Открит бинарен урок по История и 
цивилизации и География и 
икономика

м. Март 2017 JI. Бузева 
Св. Стойчев 
Т. Петков

Открит урок 1 Представяне на 
добри практики

2. 3. Методически обединения.
Задачи: развитие на интересите и творческия потенциал на учителите/ възпитателите. Практическо изучаване на въпроси, явяващи се проблемни за 
определени групи педагози. Организация и координация на методическата работа.
Провеждане на:
2.3.1. тематични методически семинари -  веднъж на учебен cdok
2.3.2. методически сбирки/ заседания -  съгласно плановете на МО

2.4. Работа с млади, новоназначени педагогически кадри
№ Съдържание на дейността Срок/ период 

на
провеждане

Отговорник/ци Организационно
направление/

форма

Очакван резултат

Количествен 
(брой или %)

Качествен

1 Подпомагане за изработване на 
съответна документация

м. Септември Мариян Георгиев -  работни срещи, 
дискусии

1 млад учител Изработване на
съответна
документация
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3 Подобряване на уменията и учебната Мариян Георгиев взаимопосещение 1 млад учител Подобряване на
професионалното израстване на 2016/2017 на уроци, работни уменията и
младите/ новоназначени година срещи, дискусии професионалното
педагогически кадри: израстване
- посещение на уроци;

3. Приемственост между различните етапи на образованието

№ Съдържание на дейността/ тема Срок/ период на 
провеждане

Отговорник/ц
и

Организационно
направление/
форма

Очакван резултат

Количествен 
(брой или %)

Качествен

1. Адаптацията на учениците в V клас м. Ноември 2016 г. кл. р-ли на V 
клас за текущата 

и предходната 
учебни години

работни срещи, 
дискусии

2 Провеждане на 
среща и на 
цискусия на кл. р-ли 
на V кл. с кл. р-ли 
от начален етап на 
двата бивши IV 
класове.

V. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ Тема Форма Период на провеждане И нституционал но/извън 
институционално ниво Обучител от ...

1 Квалификация по 
безопасни условия на 
обучение, възпитание и 
груд.

курс м. Октомври 
- м. Декември 2016 г.

Извън институционално 
ниво

Различни
лицензирани
обучителни
институции

2 Безопасност и здраве 
при работа в системата 
на образованието. семинар м. Октомври 

- м. Ноември 2016 г.
Институционално ниво

Пламен Митев 
-ЗД У Д
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№ Тема Форма Период на провеждане Институционал но/извън 
институционално ниво Обучител от ...

3 „Приложението на 
новия закон за 
предучилищното и 
училищното 
образование“
ДОС за оценяването на 
резултатите от 
обучението на 
учениците и 
ДОС за
приобщаващото
образование

практически
семинар м. Ноември 2016 г. институционално ниво

ЗД У Д , 
главен учител 

Председатели на МО

4 „Приложението на 
новия закон за 
предучилищното и 
училищното 
образование“
ДОС за организацията 
на дейностите в 
училищното 
образование, ДОС за 
управлението на 
качеството

семинар Декември 2016 г. институционално ниво
ЗД У Д , 

главен учител

5 ,Законът за 
предучилищното и 
училищното 
образование и новите 
отговорности на 
образователните 
институции“
ЦОС за статута и 
професионалното 
)азвитие на

семинар Февруари 2017 г. Институционално ниво Директор, ЗДУД, 
главен учител
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№ Тема Форма Период на провеждане Институционално/извъи 
институционално ниво Обучител от ...

учителите,
[директорите и другите
педагогически
специалисти

6 „Предприемачество за 
малки и големи”

открит урок м. Ноември 2016 г. Институционално ниво

гл. учител 
Иван Бенков и 

ст. учител 
Павлина Петкова 

ст. учител 
Теменужка Илиева

7. „Да извоюваш 
Свободата на 
България”

бинарен 
открит урок Март 2017 г. Институционално ниво

Любимка Бузева 
Свилен Стойчев 
Тихомир Петков

8 Продължаваща 
квалификацията по 
Тема след 
допълнително 
уточняване

курсове
семинари

специализации
Март -  Април 2017 г.

Извънинституционално
ниво

Лицензирана
обучителна

институция

Забележка: При финансова възможност ще се посещават и други квалификационни курсове, семинари и др., в България и чужбина. 

Приложение към плана за КД: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.
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